
Servei de permanència Lluís Vives 2020/2021 

Informació bàsica 

El servei de permanència pretén ser un servei per aquelles famílies que no poden arribar a l’hora de 

sortida de l’horari lectiu i per aquest motiu es fa extensible fins a les 17:15h.  

Estan dirigides a tots els nens i nenes amb edats compreses entre els 3 i els 12 anys, escolaritzats en les 

etapes d’educació infantil i primària de l’escola Lluís Vives.  

 

La distribució horària del servei d’extraescolars serà: 

- 16:20 a 16:40 Recollida dels participants i berenar 

- 16:40 a 17:15 Servei de permanència 

- 17:15 Hora màxima sortida  

 

Durant el servei de permanència els diferents participants estaran separats pel menjador realitzant 

tasques individuals (dibuix, deures, lectura...) o d’altres col·lectives però amb prevenció (visionat 

pel·lícules, joc de taula si són del mateix grup estable de l’escola...).  

 

 

Normativa de les activitats extraescolars 

A continuació s’exposa les normes bàsiques que s’han de complir per part dels participants a l’hora 

de la realització del servei. Aquestes mesures han estat consensuades i van acords a les mesures 

establertes pel centre docent i amb la finalitat de garantir un servei, minimitzant els riscos mitjançant 

mesures de prevenció, seguretat i higiene. Al llarg del curs poden anar variant en funció de l’evolució 

de la situació i de la normativa existent vigent.  

 

- UTILITZACIÓ DE MASCARETA DE FORMA OBLIGATÒRIA per tal de mantenir la seguretat de 

l’activitat en tot moment. Al tractar-se de participants de diferents grups estables i d’un espai 

interior, és totalment necessari i obligatori per la seguretat i prevenció, l’ús de la mascareta.   

 

- Distanciament social de 1,5 metres. Es preveurà dins de l’espai corresponent (el menjador)  la 

separació de 1,5 metres entre els participants. La mesura del distanciament pretén evitar que 

s’apropin els caps i la part superior del tors.  

 

- Cap participant podrà compartir cap tipus de material i hauran d’utilitzar el seu material propi. 

Quan parlem de material propi ens referim a l’estoig, les llibretes, algun llibre i qualsevol altre 

objecte que pugui utilitzar durant l’horari lectiu.  



 

- La recollida dels participants es farà de la següent manera: 

o Per accedir al recinte s’haurà d’anar per l’entrada del Passeig del Ferrocarril (estació 

de tren) i tocar al timbre de menjador. En cas que no contestin tocar al timbre 

d’extraescolars.  

o Una vegada dins, la persona entra a recollir al participant i es dirigeix pel passadís 

lateral cap al menjador, on el monitor li farà entrega del nen/a. No es donarà cap 

participant a ningú que no sigui pare/mare/tutor legal o que no estigui prèviament  

autoritzat.  

o La família sortirà per la mateixa porta d’entrada.  

* Per accedir a l’interior del recinte del centre educatiu és indispensable la utilització de mascareta i 

portar-la en tot moment fins a la sortida.  

 

 

Preus  

El preu del servei de permanència variarà en funció de la modalitat escollida, havent 3 diferents per 

escollir: 

- Dia esporàdic  4€ 

Aquest servei es correspon amb 1 dia de servei puntual, s’haurà d’abonar a l’hora de recollir 

el participant.  

 

- Abonament 10 tiquets  35€ 

Pack de 10 tiquets que serveixen per la utilització del servei durant 10 vegades. Els tiquets es 

poden utilitzar al llarg de tot el curs escolar. Per treure un abonament de 10 tiquets la família 

s’haurà de dirigir a la coordinadora d’extraescolar en horari de tarda i fer l’abonament al 

despatx.  

 

- Participant fixe  2,5€ 

Preu que s’aplica als participants que utilitzen el servei de permanència 3 o més dies 

setmanals. El preu màxim mensual que abonaran aquests participants serà de 40€/mensuals i 

es realitzarà per domiciliació bancària a mes vençut, és a dir, entre l’1 i el 5 del mes següent.  

 



Inscripció  

Per formalitzar la inscripció caldrà:  

- Fer la inscripció online mitjançant un formulari de google. Perquè la inscripció sigui vàlida 

s’haurà de completar el formulari al 100%. El Formulari tindrà diferents seccions (dades 

personals, autoritzacions i dades bancàries). 

https://forms.gle/U3QQpgNqRM1oE7UU8 

 

 

Per qualsevol dubte o consulta podeu posar-vos en contacte enviant un correu a 

extraescolarslluisvives@gmail.com 

https://forms.gle/U3QQpgNqRM1oE7UU8

